גלאוקומה
ולחץ תוך עיני

חשיבות האיבחון המוקדם

הקדמה
גלאוקומה (ברקית  -בעברית) היא מחלה שכיחה הפוגעת בראייה ,בעיקר בגיל
המבוגר.
הנתונים מראים שמכל  100איש בגיל  40שנה ומעלה –  2אנשים יחלו
בגלאוקומה .עם העלייה בגיל חלה עלייה משמעותית בשכיחות המחלה.
אבחון מוקדם של המחלה ,טיפול נכון ומעקב קבוע ,עשויים למנוע את החמרת
המחלה ,ובמקרים רבים אף למנוע עיוורון.
בחוברת זו תמצאו מידע על המחלה ועל דרכי האבחון והטיפול בה .מידע זה
עשוי לסייע בהבנת הטיפול וחשיבות האיבחון המוקדם ולהפחית חששות.
זאת כמובן ,בנוסף על הביקור אצל רופא* העיניים וההדרכה שתקבלו ממנו.

מבנה העין ותיפקודה
כדי להבין את המתרחש במחלת הגלאוקומה ,כדאי להכיר את מבנה העין.
עינו של האדם היא כדורית
ובעלת קוטר של כ 25 -
מילימטר .גלגל העין נמצא
בחזית ארובת העין,
ואליו מחוברים שרירים,
המאפשרים את תנועת גלגלי
העיניים בחופשיות.
את גלגל העין מכסים
העפעפיים ,שתפקידם:
להגן על גלגל העין ולפזר
את הדמעות בצורה אחידה,
כך שהרטיבות תגיע לכל
החלקים הקדמיים של העין.
בחלקו הקדמי של גלגל העין מצויה הקרנית .זוהי רקמה שקופה ,המאפשרת את
חדירת קרני האור לעין .בסמוך לקרנית נמצאת רקמה הנקראת לובן (בלועזית
סקלרה) ,וזו שונה מהקרנית בכך שהיא אטומה לגמרי ואיננה מאפשרת חדירת
אור דרכה .מאחורי הקרנית נמצא חלל הלשכה הקדמית ובתוכו נוזל שקוף.
מאחורי חלל זה נמצאת הקשתית ,המקנה לעין את הצבע האופייני לכל אחד
מאיתנו (כחול ,ירוק ,חום) .במרכז הקשתית מצוי חור הנקרא אישון ,ודרכו
חודר האור אל העין .בין הקרנית לבין הקשתית ישנה זווית הנקראת זווית
הלשכה הקדמית ,ודרכה מתבצע ניקוז קבוע של הנוזל הממלא את הלשכה.
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*בכל מקום בו הפנייה היא בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה.

מאחורי הקשתית נמצאת העדשה .בצדדים של העדשה נמצא גוף העטרה,
האחראי ליצירת הנוזל שעובר דרך האישון וממלא את הלשכה הקדמית.
מאחורי העדשה נמצא חלל גדול יותר ,הנקרא חלל הזגוגית ,ומאחוריו נמצאת
הרשתית ,כחלק מדופן גלגל העין .הרשתית היא שכבה דקה ורגישה ,הקולטת
את קרני האור שחדרו לעין ומתרגמת אותן למידע עצבי (נוירולוגי) ,המועבר
אל המוח .המידע מהרשתית אל המוח מתרכז כולו אל עצב הראייה ,אשר
אחראי על העברת המידע באמצעות סיבים המוליכים את המידע אל מרכזי
המוח השונים ,על מנת שנוכל להבין מה אנו רואים.
בעצב הראייה יש לכל אחד מאיתנו כ 1.2-מיליון סיבים בכל עין ,המוליכים
מידע אל המוח.

מהי גלאוקומה?
גלאוקומה היא קבוצה של מחלות בהן מופיע נזק לעצב הראייה ,הפוגע בשדה
הראייה .הנזק עלול להגרם כתוצאה מלחץ תוך עיני גבוה ,אך לעיתים ,הוא
עלול להגרם גם אם הלחץ בעין תקין.
לרוב ,פוגעת הגלאוקומה בשתי העיניים ,אם כי לעיתים ,מופיעה המחלה בעין
אחת תחילה ורק מאוחר יותר גם בעין השנייה .המחלה מחמירה עם הזמן,
ובהיעדר טיפול ,היא עלולה להוביל לעיוורון.
הנזק לראייה בגלל גלאוקומה הוא בלתי הפיך ,אך ניתן למנוע או להאט
למינימום את התקדמות המחלה ,וזאת על ידי גילוי מוקדם וטיפול קבוע .לכן,
חשוב לכולם להבדק באופן סדיר אצל רופא העיניים.

כיצד פוגעת הגלאוקומה בראייה?
אחד האזורים החשובים לתקינותה של העין הוא הזווית הנוצרת בין הקרנית
לבין הקשתית .באיזור זווית הלשכה הקדמית ,מתבצע ניקוז קבוע של הנוזל
הממלא את הלשכה .הנוזל אמור לצאת מהעין באותו קצב שבו נכנס נוזל
חדש לתוכה .בכל מצב שבו אין ניקוז תקין ,נשבר שיווי המשקל העדין של מאזן
הנוזלים בעין ,ועקב הצטברות נוזלים עלול להיווצר לחץ תוך עיני מוגבר.
הלחץ התקין בעין נע בין  20 – 10מילימטר כספית.
בעקבות הלחץ התוך עיני המוגבר ,המופיע במקרים רבים במחלת הגלאוקומה,
יורד גם מספר הסיבים בעצב הראייה בצורה משמעותית ,ולכן מופיעה ,בשלב
מסוים ,פגיעה בראייה.
הפגיעה בעצב היא הדרגתית ומתמשכת ומתבטאת באובדן מתמשך של כושר
הראייה ,אם לא מטפלים בגלאקומה.
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אילו סוגי גלאוקומה ידועים?
גלאוקומה היא קבוצה גדולה של מחלות .מרבית המחלות מתפרצות בגיל
המבוגר ,אך חלק קטן מהן מופיע בגיל הילדות ואפילו מהלידה.
סוגי הגלאוקומה העיקריים הם:

גלאוקומה עם זווית פתוחה
זהו הסוג השכיח ביותר מכלל סוגי הגלאוקומה ,המופיע אצל כ 2% -מכלל
האוכלוסיה הבוגרת .אצל בני  80ומעלה השכיחות מגיעה לכ .10% -המיוחד
בגלאוקומה זו הוא שהזווית ,המנקזת את נוזלי הלשכה הקדמית ,פתוחה ,אך
מעבר הנוזלים בה אינו תקין .זוהי ,ככל הנראה ,הסיבה לעלייה יחסית בלחץ
התוך עיני.
בסוג זה של גלאוקומה מבחינים באנשים עם לחץ תוך עיני מוגבר ,ובאנשים
עם לחץ תוך עיני תקין ואף נמוך (.)Normal Tension Glaucoma
הלחץ הגבוה פוגע באופן ממושך בסיבי העצב וגורם להם להיעלם.
המנגנון להתהוות המחלה אצל אנשים עם לחץ תוך עיני נמוך אינו ברור
בדיוק .ההנחה היא שגם אצלם הלחץ גבוה באופן יחסי עבור עצב הראייה אצל
אותו אדם ,ולכן נגרם נזק אפילו שהלחץ אינו גבוה ביחס לשאר האוכלוסיה.
השערה אחרת היא שככל הנראה ,זרימת הדם לראש עצב הראייה לקויה אצלם
ומסיבה זו נהרסים סיבים המרכיבים את עצב הראייה.
בגלאוקומה מסוג זווית פתוחה לא מרגישים כאב ,או את הנזק בעצב הראייה.
לרוב גם לא מרגישים את הנזקים שכבר נוצרו בשדה הראייה .לכן ,נקראת
גלאוקומה זו "הגנב השקט של הראייה".

גלאוקומה עם זווית סגורה
גלאוקומה מסוג זווית סגורה היא נדירה יותר .סוג זה של גלאוקומה מאופיין
לרוב ,בעלייה חדה של הלחץ התוך עיני .עקב כך מופיעים כאבים ,שינויים
חריפים בראייה ,ואף תופעות של כאבי ראש ,בחילות והקאות.
הסיבה להתקף החריף של עליית הלחץ בעין היא הזווית הסגורה ,שאינה
מאפשרת לנוזלי הלשכה הקדמית לצאת מהעין .עליית הלחץ עלולה לפגוע
ברקמות העין ברשתית ,בכלי הדם של הרשתית ובעצב הראייה.
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גלאוקומה משנית
גלאוקומה יכולה להיות תוצאה של מצבים אחרים בעין ובגוף.
גלאוקומה משנית יכולה להופיע לאחר דלקות תוך-עיניות ,לאחר חבלות בעין,
בגלל גידול בעין ,או לאחר נטילת תרופות ,כמו סטרואידים.
גלאוקומה יכולה להופיע יחד עם ירוד (קטרקט) מתקדם ,עם מחלות כמו
סוכרת ,או מחלה של בלוטת התריס (התירואיד) ועוד.

גלאוקומה מולדת
זוהי גלאוקומה נדירה יותר המאובחנת בלידה או בסמוך לה עד גיל שנה.
הסיבה למחלה היא התפתחות לא תקינה של החלק הקדמי של גלגל העין
והזווית של הלשכה הקדמית.

חשד לגלאוקומה
לעיתים קרובות ,חושד רופא העיניים שלנבדק יש גלאוקומה גם אם אין
עדות ברורה עדיין לנזק בעצב הראייה ובשדה הראייה .מצב זה נקרא – חשד
לגלאוקומה (.)Glaucoma Suspect
מצב דומה הוא מצב של נבדק עם לחץ תוך עיני מוגבר וללא נזק בעצב
הראייה או בשדה הראייה.
מצב זה נקרא  -יתר לחץ תוך עיני ( ,)Ocular Hypertensionוהוא מהווה גורם
סיכון משמעותי לפתח גלאוקומה.
במצב זה יחליט רופא העיניים אם יש מקום לטיפול למניעת התפתחות נזק
מגלאוקומה.
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מהם גורמי הסיכון להתפתחות גלאוקומה?
כיום ,ידועים כמה גורמי סיכון להופעת המחלה:

לחץ תוך עיני מוגבר
זהו גורם הסיכון העיקרי והחשוב ביותר להתפתחות גלאוקומה .ככל שהלחץ
התוך עיני גבוה יותר ,כך עולה הסיכון.
יחד עם זאת ,יש לזכור ,כי לחולים רבים עם גלאוקומה אין לחץ תוך עיני מוגבר
כלל ,ואצלם התפתחות המחלה היא כנראה על רקע של גורמים אחרים.

גיל
עם הגיל יורדת יכולת הניקוז של הנוזל מהעין והלחץ התוך עיני עולה .כתוצאה
מכך גובר הסיכון לפתח גלאוקומה .הסיכון עולה משמעותית מגיל  40ומעלה.

היסטוריה משפחתית
הגלאוקומה נחשבת למחלה בעלת רקע גנטי .במשפחות בהן אובחנה
גלאוקומה ,עולה הסיכון לפתח גלאוקומה בבני המשפחה עד פי  ,6-9לעומת
משפחות בהן לא חלו בגלאוקומה .לכן ,חשוב במיוחד שקרובי משפחה של
חולי גלאוקומה ייבדקו באופן סדיר אצל רופא העיניים.

קוצר ורוחק ראייה
נמצא כי קוצר ראייה (קושי בראייה מרחוק) הוא גורם סיכון ברור לגלאוקומה
מסוג זווית פתוחה.
רוחק ראייה (קושי בראייה מקרוב) הוא גורם סיכון לגלאוקומה מסוג זווית צרה
או סגורה.

עובי הקרנית וגודל הקיעור בעצב הראייה
מחקרים שנערכו לאחרונה גילו את גורמי הסיכון הבאים:
עובי הקרנית  -קרנית דקה יותר ,מעלה את הסיכון לפתח גלאוקומה .גודל
הקיעור בעצב הראייה  -ככל שהקיעור ,כלומר השקע במרכז העצב ,גדול יותר,
כך הסיכון לגלאוקומה עולה.
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מחלות כלליות כרוניות
נמצא כי חולי גלאוקומה סובלים יותר מבעיות שונות הקשורות לזרימת הדם
בגוף ,כגון מיגרנות ,יתר לחץ דם וקשיי זרימת דם לקצות האצבעות בידיים
וברגליים .בנוסף ,נמצאה שכיחות גבוהה יותר של גלאוקומה אצל אנשים להם
יש סוכרת ,מחלות כלי דם ומחלות לב.

תרופות מסויימות
ישנם טיפולים תרופתיים הניתנים למחלות כלליות ,העלולים לגרום לגלאוקומה.
קבוצת תכשירי הסטרואידים היא הקבוצה העיקרית אשר יכולה לגרום לעלייה
משמעותית בלחץ התוך עיני ולגלאוקומה.
תכשירים אחרים הניתנים ,למשל ,לשיפור יכולת מתן שתן עלולים לגרום אצל
אנשים מסויימים התקף גלאוקומה מסוג זווית סגורה.

מוצא
הסיכון לפתח גלאוקומה שונה בקבוצות אוכלוסיה שונות .אצל שחורי עור
מאפריקה ובמזרח אסיה ,בעיקר אצל הסינים והיפנים ,קיימת שכיחות גבוהה
יותר של המחלה על סוגיה השונים.

מהן ההמלצות לאבחון מוקדם של
גלאוקומה?
לאור החשיבות הרבה שבאבחון המוקדם ,מומלץ בכל העולם ובישראל לכל
אדם מגיל  40שנה ומעלה להגיע לבדיקה שנתית מלאה אצל רופא העיניים.
מי שנמצא בקבוצת הסיכון ,שתוארה לעיל ,צריך להגיע לבדיקות תכופות
יותר ,על פי המלצות רופא העיניים ,וזאת כבר מגיל צעיר הרבה יותר.

כיצד מאבחנים גלאוקומה?
אדם שיש לו גלאוקומה אינו סובל מסימנים כלשהם .הוא אינו סובל מכאב,
אינו מרגיש את הנזק שמתהווה לאיטו בהיקף של שדה הראייה ,ולמעשה ,איננו
מודע כלל לנזק המתקדם בעצב הראייה.
לכן ,חשוב כל כך האיבחון המוקדם שהוכח כאחד הגורמים החשובים במתן
טיפול נכון ובמניעת המשך נזק בלתי הפיך למערכת הראייה.
איבחון הגלאוקומה מתבסס על בדיקת עיניים מלאה אצל רופא העיניים.
לעיתים יש צורך גם בבדיקות עזר שונות.
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הבדיקות העיקריות לאיבחון גלאוקומה הן:
בדיקת חדות הראייה
זוהי הבדיקה הראשונה אותה מבצעים בבדיקת העיניים ,לפני
שמאירים ,מסנוורים או מטפטפים טיפות להמשך הבדיקה.
הלוח שבעזרתו קובעים את מידת חדות הראייה הוא
סטנדרטי בכל העולם ועל פי המספר בעל הגודל הקטן
ביותר אותו יכול הנבדק לזהות ,קובעים את התוצאה.

מדידת הלחץ התוך עיני ,בעזרת מכשיר מדידה הנמצא
על גבי מנורת הסדק
המכשיר הבסיסי לבדיקות עיניים הוא מכשיר מנורת הסדק:
הנבדק יושב מצד אחד של המכשיר והרופא מצידו השני.
הרופא רואה בהגדלה ,בעזרת מיקרוסקופ מיוחד ,את
הפרטים הנבדקים .על גבי מכשיר זה נמצא גם מכשיר
הטונומטר על שם גולדמן ,שבעזרתו מודדים את הלחץ התוך
עיני .הלחץ התקין בעין נע בין  20 – 10מילימטר כספית.
בנוסף למכשור זה ,יכול רופא העיניים לבדוק את הזווית של הלשכה הקדמית,
בעזרת עדשה מיוחדת ומנורת הסדק.

מדידת עובי הקרנית
בעזרת מכשיר מדידה מיוחד המבוסס לרוב על גלי קול (אולטרה-
סאונד) או על גלים אופטיים המוחזרים מהקרנית.
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הערכת מבנה עצב הראייה והשינויים שחלים בו
על-ידי בדיקה של קרקעית העין ,לרוב לאחר הרחבת האישונים בעזרת טיפות
מיוחדות.

בדיקת שדה הראייה
זוהי הבדיקה החשובה ביותר לאבחון ולמעקב אחר חולה
גלאוקומה והיא נערכת בעזרת מכשיר ממוחשב .היא
מאפשרת הערכה מדוייקת של מרחב שדה הראייה של
הנבדק ועל פיה מקבל רופא העיניים ,לא פעם ,החלטות
על מצב המחלה ,על התקדמותה ועל הצורך לשנות טיפול .כדי לקבל תוצאות
מדוייקות ,חשוב מאוד שיתוף הפעולה מצד הנבדק ,בהתאם להנחיות שיקבל
בעת הבדיקה.

צילום והדמיה של עצבי הראייה
צילום תלת-מימדי של עצבי הראייה בעזרת מכשיר
הנקרא טומוגרפיה אופטית קוהרנטית OCT -
).(Optical Coherence Tomography
לעיתים ,בעיקר במצבי גלאוקומה עם לחץ תוך עיני תקין או נמוך ,יש צורך
בבדיקות מעמיקות נוספות ,כגון בדיקה נוירולוגית והדמיה של מערכת
העצבים המרכזית ,המוח ,בעזרת טומוגרפיה ממוחשבת ( )CTאו הדמיה
בתהודה מגנטית (.)MRI
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מהו הטיפול בגלאוקומה?
ברפואת העיניים המודרנית נעשים מאמצים רבים לאבחון הגלאוקומה
בשלבים המוקדמים ככל האפשר ,לפני הופעת נזק תפקודי בשדה הראייה.
התוצאה היא שכיום הרוב הגדול של מטופלי הגלאוקומה שומרים על ראייה
טובה ויעילה ,ואילו עיוורון מגלאוקומה הוא נדיר יחסית.
הטיפול בגלאוקומה מתמקד בהורדת הלחץ התוך עיני ,וזאת הן בחולים עם
לחץ תוך עיני מוגבר והן באלה עם לחץ תוך עיני שנמצא תקין או אף נמוך.
לרוב ,הורדת הלחץ מביאה להאטה משמעותית בקצב התקדמות הנזק.
לעיתים נדירות ,למרות הורדה משמעותית בלחץ התוך עיני ,עדיין רואים סימני
התקדמות והופעת נזקים חדשים בעצב ובשדה הראייה.

כיצד נקבע הטיפול בגלאוקומה?
ההחלטה על הטיפול המתאים נעשית על ידי רופא העיניים .על מנת להגיע
להחלטה נלקחים בחשבון חומרת המחלה ומידת הנזק שכבר נגרם לעצב
הראייה ולשדה הראייה .גורמים נוספים שיש להתחשב בהם :גיל ,סוג
הגלאוקומה ,הלחץ התוך עיני ההתחלתי ,מצב העין השנייה ועוד נתונים
ומאפיינים של העיניים ושל בריאותו הכללית של הנבדק.
על סמך נתונים אלה "תופר" הרופא טיפול אישי המותאם לאדם המסוים.
טיפול זה אינו דומה בהכרח לטיפול באנשים אחרים.

הטיפול בגלאוקומה מבוסס על שלושה
אמצעים:

•טיפול תרופתי
•טיפול בלייזר
•ניתוח
אצל מרבית האנשים המאובחנים עם גלאוקומה ,מתחילים במתן תרופות
לעיניים בצורת טיפות .במקרים מסוימים כולל הטיפול גם כדורים בבליעה.
מי שהטיפול התרופתי בלבד אינו עוצר מספיק את מחלתו ,מופנה לטיפול
בלייזר ,שמטרתו להוריד את הלחץ התוך עיני.
במקרים נדירים ,יחסית ,בהם לא ניתן להוריד את הלחץ התוך עיני לערכים
הנדרשים בעזרת תרופות ולייזר ,יש לבצע לניתוח.
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לסיכום
•גלאוקומה היא מחלה כרונית ומתמשכת עם סיכון להתקדמות הנזק בצורה
איטית .ניתן לאבחן אותה בשלב מוקדם ולטפל בה.
•כל אדם מגיל  40שנה ומעלה  -חשוב שייבדק אחת לשנה אצל רופא העיניים.
אנשים הנמצאים בקבוצת סיכון – צריכים להבדק לעיתים תכופות יותר
ובגיל צעיר יותר ,בהתאם להמלצת הרופא.
•ניתן לעצור ,או לפחות לעכב משמעותית את התקדמות הגלאוקומה ,לרוב
על ידי טיפול פשוט ,אך ממושך ,תוך שיתוף פעולה בין המטופל ומשפחתו
לצוות המטפל.
•נטילה מדוייקת ועקבית של הטיפול התרופתי ,בהתאם להנחיות הרופא,
עשויה לעצור ,או לפחות לעכב משמעותית ,את המחלה ואת סיכוניה ,תוך
שמירה על הראייה ,ומכאן גם לשמור על איכות החיים.
•מעקב קבוע אצל רופא העיניים חשוב להצלחת הטיפול ולמניעת החמרה
של המחלה.
מידע מפורט יותר על הטיפול בגלאוקומה  -בחוברת
"גלאוקומה – טיפול ומעקב" ,אותה ניתן להשיג במרפאות
ובטל* 2700 .
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